Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/9

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / de juny / 2021 a les 8:30
2a convocatòria: 30 / de juny / 2021 a les 8:30

Lloc

Seu Electrònica
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://eivissa.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Posada en coneixement del Ple de l'escrit de renuncia al càrrec de Regidora
presentat per la Sra. Claudia Cotaina Roselló. Expedient 18675/2021.
3. Proposta d'acord per a l'atorgament de les Medalles d'Or de la ciutat d'Eivissa
2021. Expedient 16057/2021
4. Declaració Institucional Dia Internacional Orgull LGTBI. Expedient
17881/2021
5. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les Bases específiques
reguladores del Certamen de creació Eivissa Jove. Expedient 4940/2021
6. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana
sostenible del municipi d'Eivissa. Expedient 17588/2018
7. Proposta d'acord d'ampliació ordenança general de Recaptació de tributs i
altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient
17988/2021.
8. Proposta d’acord per aprovar la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Eivissa, els seus Organismes Autònoms i
Consorci adscrit per a l’any 2021. Expedient 17414/2021
9. Proposta d'acord de modificació de Crèdit MP ORD 10/2021 Crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria.
Expedient 17628/2021.
10.Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
de Ibiza, amb proposta d'acord relativa als passos de vianants. Expedient
17931/2021
11.Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
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NOTIFICACIÓ

de Ibiza, amb proposta d'acord, per a la realització d’un informe tècnic per
l’execució d’un pla especial de construcció i condicionament de voreres en els
barris de Cas Mut, Cas Escandells i Cementeri Nou. Expedient 17937/2021
12.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre la
problemàtica de la pesca d'arrossegament a la Mediterrània. Expedient
18109/2021
13.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
els indults a comdemnats per sedició. Expedient 18110/2021
B) Activitat de control
14.Donar compte del Decret 2021-4536 de generació de crèdits per ingressos
núm. 11/2021. Expedient 17745/2021
15.Donar compte de l'aprovació del Pla Anual de Control Financer per a l'any
2021. Expedient 8095/2021
C) Precs i preguntes
---

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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